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على الحافة

صناعة اإلسمنت...
«استراتيجية» لمن؟
حبيب معلوف
باألمس ّتم االعتداء على عضو مجلس بلدية عني دارة الذي
كان يحاول تصوير موقع معمل االسمنت املرفوض كليًا من
قبل البلدية واألهالي ،بعد أن تم رفضه في مناطق أخرى في
منطقة البقاع ...وغدًا اعتصام أمام معامل االسمنت في شكا.
وإذا أضفنا مجموعة االحتجاجات في الفترة األخيرة على
معامل االسمنت في لبنان ،ومضمون التقرير الثالث عن تغير
املناخ في لبنان الصادر مؤخرًا عن وزارة البيئة والذي اعتبر
أن صناعة االسمنت من أكثر الصناعات تسببًا بتغير املناخ
في لبنان ،يفترض إعــادة فتح هذا امللف على مصراعيه ،مع
ملف إعــادة تنظيم قطاع املقالع والكسارات واملــرامــل بشكل
عام واملخطط التوجيهي الشامل لترتيب األراضي.
أعاد هذا التقرير أو "البالغ الثالث" ما كان قد أكده البالغ الثاني
ع ــام  ،2011مــن أن امل ـصــادر األســاسـيــة النـبـعــاثــات ال ـغــازات
الناجمة عن القطاع الصناعي كانت ثاني أوكسيد الكربون
وثاني أوكسيد الكبريت الناجمة عن صناعة اإلسمنت ،والتي
ارتـفـعــت وزادت فــي الـسـنــوات األخ ـيــرة بسبب زي ــادة أعـمــال
الـبـنــاء .هــذه النتائج الـتــي لــم تأخذها وزارة البيئة باالعتبار
عندما وافقت بسرعة على دراسة األثر البيئي إلنشاء معامل
جديدة (عــن دارة مؤخرًا على سبيل املـثــال) ،بــدل أن تطلب
ّ
التريث ،تمهيدًا إلجراء دراسة تقييم األثر البيئي واالقتصادي
لهذا الخيار باملجمل ،مع دراســة للسوق ولسير هــذا القطاع
وتحديد الـحــاجــات الوطنية ومعرفة أسـبــاب دعــم إنـتــاج هذا
الـقـطــاع ومل ــن تــذهــب أرب ــاح ــه .فــي وق ــت تـتــم حمايته وترتفع
أسـعــاره على املستهلك اللبناني باملقارنة مــع إمكانية فتح
األس ــواق واملـنــافـســة ،قبل أن يسمح بــإنـشــاء معامل جديدة
بهدف زيادة ّالتصدير!
انطالقًا من كل هذه املعطيات ،يفترض مقاربة ملف صناعة
االسمنت في لبنان من خلفية مختلفة تمامًا عن تلك املتداولة
حــالـيــا ،إن مــن قـبــل الـحـكــومــة والـ ـ ــوزارات املعنية أو مــن قبل
املتضررين من املناطق املجاورة ملراكز التصنيع (املوجودة
فــي شـكــا وسـبـلــن أو امل ـنــوي إنـشــاؤهــا كـمــا فــي عــن دارة)،
على القاعدة التالية :إذا كان هذا القطاع وهذه الصناعة تعتبر
استراتيجية في لبنان على املستوى الوطني ،وهــذا ما يبرر
حمايتها اآلن عبر زيادة الرسوم الجمركية بنسبة  %75على
استيراد االسمنت من خارج لبنان (وترك األسعار تتضاعف
لكي يحقق أصـحــاب هــذه املعامل أربــاحــا طــائـلــة) ...فيصبح
ال ـســؤال عـنــدئــذ" :استراتيجية" بالنسبة إلــى مــن؟ والحماية
ملصلحة من؟
للخروج من هذه املشكلة بشكل عــادل ،على الدولة أن تضع
يدها على هذا القطاع وتحقق هي األربــاح ،بعد أن تكون قد
ً
حددت مخططًا توجيهيًا شامال لترتيب األراضــي واختارت
الصالح منها وفق شروط بيئية وصحية عالية ،تبرر ارتفاع
األسعار ...أو فلتسمح باالستيراد وفتح األسواق وتحريرها،
مما يساهم حتمًا في خفض األسعار واالنبعاثات والتلوث،
والحد من هذه الشهوة املحمومة لالستثمار وإلنشاء معامل
جديدة ،بحجة املساهمة في إعــادة إعمار سوريا ،أو بحجج
أخــرى ،وحماية الجبال واملــدن والقرى والسكان من املخاطر
البيئية والصحية األكيدة.
باختصار ،إن الذي يفسر هذا االستبسال واالستقواء إلنشاء
معامل لالسمنت في لبنان بشكل عام وفي عني دارة مؤخرًا
بشكل خــاص ،ليس بسبب توقع زيــادة الطلب إلعــادة إعمار
سوريا فقط ،بل ألن هذا القطاع مربح جدًا في لبنان .وملاذا هذا
القطاع مربح جدًا في لبنان؟ ألنه يتمتع بحماية استثنائية.
فــاالسـتـيــراد مـمـنــوع وق ــد تـضــاعـفــت األس ـعــار بالنسبة إلــى
األســواق املحيطة والعاملية ويحقق املستثمرون -املحتكرون
فــي ه ــذا الـقـطــاع (ثــاثــة مـعــامــل) أرب ــاح ــا خـيــالـيــة .فـلـمــاذا ال
يستبسل املستثمرون وعـلــى حـســاب كــل شــيء وأي شيء
وأي أحــد؟ وقــد ساعدهم فــي ذلــك ضعف اإلط ــار التشريعي
والرقابي واالقتصاد الحر املتفلت من أي قيد واستثمار ذوي
السلطة فــي هــذه القطاعات املربحة على حساب االقتصاد
اللبناني واملـ ــوارد والـبـيـئــة والـصـحــة الـعــامــة ،وضـعــف وزارة
الـبـيـئــة ال ـتــي لـيــس لــديـهــا رؤي ــة وال اسـتــراتـيـجـيــة وال وصــل
إليها يومًا وزراء لهم رؤي ــة ،وعــدم منح مــا يسمى «املخطط
التوجيهي الشامل وترتيب األراضي» االهتمام الذي يستحق
وترجمته في قوانني ومراسيم تنظيمية .باإلضافة إلى تسليم
واستسالم أكثرية الشعب اللبناني لقدره ولحكامه والعتقاده
أن مفهوم «السيادة» يقتصر على رفض االحتالالت وليس
على سيادة الشعب والدولة على مواردها األساسية أيضًا!

تنوع بيولوجي

تجربة حمى عنجر كمحطة
عند بدء إعالن
المحميات في
لبنان ،كان هنالك
رفض لها من قبل
السواد األعظم من
اللبنانيين ،وربما
أيضًا في العالم
العربي وبعض
الدول األجنبية .أما
اليوم ،وبعد خوض
التجربة ومعايشتها
واالنتفاع بفوائدها،
فأصبحت الجمعيات
األهلية في كل
مكان تسعى
إلعالن محمية هنا
أو هناك
د .غسان جرادي
ُ
ت ـ ـ َـع ـ ـ ّـد ج ـم ـع ـي ــة حـ ـم ــاي ــة ال ـط ـب ـي ـع ــة،
الجمعية األهـلـيــة األق ــدم فــي لبنان
ال ـت ــي وض ـع ــت خ ـبــرت ـهــا ف ــي بـعــض
امل ـ ـح ـ ـم ـ ـيـ ــات ون ـ ـج ـ ـحـ ــت فـ ـ ــي أع ـ ـمـ ــال
«املـحــافـظــة» وتـمــرســت بـهــا بـعــد أن
وجدت أن املحافظة ال تكون إال على
أي ــدي املجتمعات األهـلـيــة املرتبطة
مـ ـب ــاش ــرة ب ــامل ـح ـم ـي ــات ال ـط ـب ـي ـع ـيــة.
ولـكــن لـهــذه املـجـتـمـعــات مـطــالــب قد
ال تسمح بـهــا املـحـمـيــات الطبيعية

بينما تسمح بها محميات املحيط
الحيوي التابعة لبرنامج املــاب في
اليونسكو ،كالقيام بأعمال تقليدية
ت ـت ــول ــى ع ـل ــى س ـب ـيــل املـ ـث ــال ت ــوزي ــع
امل ـي ــاه وتـنـظـيــم امل ـشــاركــة بــالـفــوائــد
الـ ـت ــي ت ـق ــدم ـه ــا امل ـ ـ ـ ــوارد ال ـط ـب ـي ـع ـيــة
وتنظيم الصيد البري والبحري بني
الـنــاس فــي منطقة التنمية الواقعة
على أطراف املنطقة العازلة املحيطة
بمنطقة النواة في محميات املحيط
الـحـيــوي .ولـكــن «بــرنــامــج امل ــاب» لم
يدخل في تفاصيل مناطق التنمية
كما كانت تفعل الحمى التاريخية
ف ـ ــي ن ـ ـظـ ــام الـ ـحـ ـم ــى ال ـ ـ ـ ــذي أع ـ ـ ــادت
إحـ ـي ــاء ه جـمـعـيــة ح ـمــايــة الـطـبـيـعــة
في لبنان ،لكونه األكثر تناسبًا مع
ال ـعــادات والـتـقــالـيــد فــي املجتمعات
املحلية في الشرق األوســط وشمال
أفريقيا.

النعار السوري
ث ــم ق ــام ــت الـجـمـعـيــة بــاخ ـت ـبــاره في
حـ ـم ــى ع ـن ـج ــر وت ـ ـطـ ــويـ ــره مـ ــن أج ــل
حـمــايــة ال ـنــوع الــوحـيــد مــن الـطـيــور
املهددة بخطر االنقراض في العالم
فــي ه ــذه الـحـمــى (ال ـن ـعــار ال ـســوري)
ومن أجل تنظيم االستهالك الرشيد
للمياه الوافرة في هذه الحمى ،ومن
أجل منع الصيد في املناطق املهمة
لـلـطـيــور فـيـهــا وال ـس ـم ــاح ب ــه بـعـيـدًا
عنها نسبيًا ،مــع الـتـشــديــد عـلــى أن
ً
يكون الصيد مـســؤوال ،أي متوافقًا
مع قانون الصيد ومستدامًا ،أي ال
يؤدي إلى تعريض أي نوع للتدهور
واالنقراض.
إن الـتـجــربــة الـنــاجـحــة ه ــذه أقنعت
االتـ ـح ــاد ال ـع ــامل ــي ل ـص ــون الـطـبـيـعــة
في عــام  2012بتبني نظام الحمى،
فــي املــذكــرة  ،122كنوع مــن األنظمة
الـتــي تعتمد عـلــى اإلدارة بــواسـطــة
املـجـتـمــع املـحـلــي م ــن خ ــال مـقــاربــة
شاملة تقوم بتقوية املعرفة املحلية
والـتـقـلـيــديــة والـثـقــافـيــة وال ـتــراث ـيــة،
ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ـ ــى امل ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــة ع ـلــى

استراحة
آمنة
للطيور
في عنجر

املوارد الطبيعية وتحسني مستوى
املـ ـعـ ـيـ ـش ــة .ف ـ ــي املـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،ون ـت ـي ـج ــة
للنجاح الذي تحقق في حمى عنجر
ك ـفــرزبــد ،تـهــافـتــت الـبـلــديــات طالبة
تطبيق نظام الحمى على أراضيها.
فـكــان إنـشــاء حمى عندقت واملنجز
وامل ـع ـبــور األب ـيــض وشــربــن ورأس

نفايات

الفرز من المصدر شرط تطوير مــ
بعد تراجع الكالم
عن إنشاء محرقة للنفايات
في عين بعال بسبب طلب
وزارة البيئة جلسة مشاورات
مع األهالي وشروط
أخرى كبيرة ،عاد البحث
في تطوير المعمل من
دون العودة عن فكرة
وإمكانية حرق العوادم
آمال خليل
«فـ ــرز ال ـن ـفــايــات م ــن امل ـص ــدر يـسـ ّـهــل
وي ـس ـ ّـرع ف ــي أداء مـعـمــل ع ــن ب ـعــال،
ويـحـ ّـســن مــن نوعية الـسـمــاد الناتج
م ــن تـخـمـيــر ال ـن ـف ــاي ــات ال ـع ـضــويــة».
قـنــاعــة معجلة م ـكــررة تــوصــل إليها

املشاركون في لقاء تشاوري لعرض
دراس ــة تقويم األثــر البيئي لتطوير
املعمل ورفــع قــدرة إنتاجه الــذي دعا
إلـ ـي ــه اتـ ـح ــاد ب ـل ــدي ــات قـ ـض ــاء ص ــور
أم ــس .تـلــك ال ـخــاصــة لـيـســت شــرطــا
طارئًا إلنجاح املعمل ،بل إن الدراسة
الهندسية والبيئية والتقنية التي
وض ـعــت إلن ـش ــاء املـعـمــل ع ــام ،2004
تقوم على الفرز من املصدر.
أنجز تشييد املعمل وتجهيزه بعد
سبع سنوات ،عام  .2011وهو يلتزم
نفايات  64بـلــدة ،إضــافــة إلــى ثالثة
مخيمات فلسطينية .بــدأ التشغيل
التجريبي بفرز عشرات األطنان من
نفايات عدد من البلدات غير املفرزة.
تـعـثــر ال ـع ـمــل مـ ـ ــرارًا ،وال سـيـمــا في
ظــل عــدم تــوافــر مطمر صحي لطمر
الـ ـع ــوادم الـنــاتـجــة بـعــد إق ـف ــال مكب
ديــر قــانــون رأس الـعــن .عــدد اآلالت
والعمال املكلفني الفرز لم يتمكنوا
من فرز عشرات األطنان التي تصل
يوميًا والتي يختلط فيها العضوي

معمل عين بعال في تجاربه االولى

